
 

 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอกะทู้ 
เรื่อง  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดหา 

และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
--------------------------------------------------------- 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการ  
จัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ 
เมษายน ๒๕๖๔ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันในส่วน
ราชการหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต 
ท าเพ่ือประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 

เพ่ือให้เกณฑ์จริยธรรมดังกล่าว น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับระเบียบอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดหาและ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
ส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้ 

  ๑. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้และหน่วยบริการในสังกัด ต้องค าเนินการตามประกาศ 
ฉบับนี้ด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และยืดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง 
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด ดังนี้  
      ๑.๑ ไม่รับเงินหรือของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ จากบริษัทยา
เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาเพ่ือประโยชน์ทางการค้า หรือผลต่างตอบแทนทางการค้า……………………………………………….. 
            ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ หมายความ ว่า สิ่งที่มีมูลค่า และให้
หมายความรวมถึง การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน หรือการอื่นใดซึ่งเป็นการกระท าที่ท าให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงินได้หรือไม่ต้องออก
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนด…………………. 
      ๑.๒  ผู้บริหารและหรือผู้มีอ านาจ เจ้าหน้าที่ ในการจัดหา ต้องจัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง
ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ ให้เป็นไปโดยโปร่งใส ไม่เป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์
ต่างตอบแทนทุกประเภท และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน……………………………………………………………………………… 
  ๒. แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
      ๒.๑  ไม่ท าการจัดซื้อเพ่ือท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท
จากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล  

๒.๒ การจัดซื้อ..



 

     

                      ๒.๒ การจัดซื้อต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน (standard) ระยะเวลาใน
การส่งมอบ (time) การให้บริการ (Service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ........................................ 
    ๒.๓ การจัดซื้อต้องก าหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าในร่างขอบเขตของงานหรืรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference) ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๖
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และมี
ระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมแก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนนบวกในคะแนนหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
ต่อราคา (price performance)............................................................................................................................ 
    ๒.๔ หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อต้องใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติก าหนด................................................................................................................................................. 
    ๒.๕ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาดูงานหรือฝึกปฏิบัติงาน ต้องไม่รับประโยชน์จากบริษัทยา
หรือเวชภัณฑ์ที่มใิช่ยาในลักษณะ ตังต่อไปนี้.......................................................................................................... 
           ๒.๕.๑ เงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นเงินค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ค่า
พาหนะเดินทางและค่าที่พักส าหรับวิทยากรเท่านั้น และเงินที่เป็นทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
            ๒.๕.๒ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่……………………………………… 
                     (๑) สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจ านวนที่
สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด………………………………………………………………………………………….. 
                     (๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย ให้ได้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน  
    ๒.๖ ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในการไปประชุม 
สัมมนา อบรม ดูงาน ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ…………………………………………………………….0. 
    ๒.๗ ต้องเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
นั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับยา
และเวชภัณฑ์ที่มใิช่ยาในทางวิชาการ..............………………………………………………………………………………………….. 
    ๒.๘ สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการก ากับดูแล
ของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง......................... 
    ๒.๙ ในการน าตัวอย่างยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยามาจ่ายให้กับหน่วยงาน ต้องค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาหรือประโยชน์ส่วนตน โดยผ่านระบบก ากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้………………………………………………… 
    ๒.๑๐ ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน......................………………………………………………………………………………………….. 
    ๒.๑๑ จัดท าและน าเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้เพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดหรือคณะกรรมการที่มี 

ชื่อเรียกอ่ืน... 



 

ชื่อเรียกอ่ืนที่มีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยบริการหรือหน่วยงานโดยไม่
กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนคนหรือผู้อื่น.................................................................. 
 ๒.๑๒ ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นบ้าน หรือสื่อชนิดอ่ืนใดที่มี
เนื้อหาเชิงโฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน 
 ๒.๑๓ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา         
       ๒.๑๓.๑ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจต้องก าชับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้เป็น
ตามเกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดท าแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง และมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ากับเกณฑ์
จริยธรรมฉบับนี้ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เป็ดเผยให้แก่บุคลากรรับทราบ……………………………… 
       ๒.๑๓.๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ ต้องก าหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล
และป้องกันมิใช้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรม ดังต่อไปนี้…………………………………………………………………… 
                 (๑) การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีไข่ยา เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด…………………………………………………………………………………………… 
                 (๒) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 โดยสามารถน าเกณฑ์จริยธรรมของผู้จ าหน่ายมา
พิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็ได้ และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้วย
ราคาสุทธิ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                 (๓) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ต้องไม่เป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท………………………………………………… 
                 (๔) การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาหรือประโยชน์ส่วนตน……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 (๕) การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในส่วน
ราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ เช่น การก าหนดบริเวณและก าหนดเวลาที่อนุญาตให้ท ากิจกรรม เกณฑ์
การรับสิ่งสนับสนุนของส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีโฆษณาแอบแฝง ตังนี้ 
                     ก. อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่ก าหนด..........................................................................................  
                     ข. ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นการ
ส่วนตัว เว้นแต่เป็นการให้แก่หน่วยบริการหรือหน่วยงานโดยก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยราชการ
หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ......................................................................................................................  
                     ค. ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่
เชื่อมโยงถึงชื่ อทางการค้าของยาแวะเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยาหรือการอ่ืนใดที่ เป็นการโฆษณาแอบแฝง 
                     ง. ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ ต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงต้านทุจริต
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบความคุมภายใน อย่างเข้มงวดและมี
ประสิทธิภาพ......................................................................................................................................... 
       ๖.๑๓.๓ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมโดยเคร่งครัด 
 ๖.๑๔ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการในสังกัด ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา    
   ๒.๑๔.๒ ก าหนด... 



                                

                              ๖.๑๔.๑ ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ และบริบทของส่วน
ราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ โดยมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์จริยธรรมฯ และประกาศเป็นลายลักษณ์
อักษรติดไว้ในที่เปิดเผยให้แก่บุคลากรรับทราบ...........................................................................................  
                              ๖.๑๔.๒ ด าเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามกิจกรรม ดังต่อไปนี้...............................................................................................  
                                        (๑) การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด...................................................................................................... 
                                        (๒) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมใิช่ยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖o กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 โดยสามารถน าเกณฑ์จริยธรรมของผู้จ าหน่ายมา
พิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็ได้ และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้วย
ราคาสุทธิ.................................................................................................................................... 
                                       (๓) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ต้องไม่เป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท........................................................... 
                                       (๔) การรับและการสั่ งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา ซึ่งค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาหรือประโยชน์ส่วนตน............................................................................................. .......................... 
                                       (๕) การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในส่วน
ราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ ดังนี้ ..................................................................................................  
                                             ก. อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่ก าหนด...........................................................................................  
                                             ข. ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นการ
ส่วนตัว เว้นแต่เป็นการให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ โดยก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่หน่วย
บริการหรือหน่วยงาน............................................................................................................................. ......... 
                                                ค. ห้ามจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อ
ทางการค้าของยาแวะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอื่นใดท่ีเป็นการโฆษณาแอบแฝง................................................ 
                                          (๖) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพ่ือจัดประชุม
วิชาการ โดยรับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้
รับได้แต่ต้องเปิดเผยการสนับสนุนตังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง.................................................... 
                                      (๗) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยาไป
ประชุมสัมมนา อบรม ดูงานหรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ กระท าได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ 
                                             ก. เป็นการประชุมอบรมทางวิชาการอันก่อประโยชน์ให้ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงาน หรือหน่วยบริการ และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาส่วน
ราชการหน่วยงานหรือหน่วยบริการ จัดท าระบบการรับการสนับสนุนและก าหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรที่  
                                               ข. ให้รับการสนับสนุนในนามส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยบริการ
ให้สมควรให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ โดยให้รับการ
สนับสนุนได้เฉพาะค าเดินทาง ค าลงทะเบียน ค าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พักส าหรับตนเองเท่านั้น และ
จ ากั ด เฉพาะช่ ว ง เ วลาและสถานที่ ของการดู ง าน  การประชุ ม  หรื อการบรรยายทางวิ ขาการ  
                                                                                                         ๓. บริษัทยา... 



                         

                   ๓. บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและผู้แทนบริษัทยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                           จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก ) 
สาธารณสุขอ าเภอกะทู ้


